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TEMA 1: LA PRODUCCIÓ EN L'EMPRESA TURÍSTICA

1.1 – LA PRODUCCIÓ EN LES EMPRESES DE SERVEIS

1.2 – EL SISTEMA DE PRODUCCIÓ EN L'EMPRESA TURÍSTICA:  

CONCEPTE, ELEMENTS I RELACIONS

1.3 – L'ADMINISTRACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

1.4 – EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓ
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OBJECTIUS:

1.- Determinar les característiques específiques de la producció 
en les empreses de serveis turístics.

2.- Establir els conceptes bàsics d'un sistema de producció.

3.- Conèixer les decisions que es prenen en l'administració de la 
producció.

4.- Comprendre de quina forma es pot dur a terme el control dels 
objectius en l'àrea de producció. 
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1.1 – LA PRODUCCIÓ EN LES 
EMPRESES DE SERVEIS
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1.1 – LA PRODUCCIÓ EN LES EMPRESES DE SERVEIS

DIFERÈNCIES ENTRE ELS BÉNS I ELS SERVEIS

1 – Els serveis són normalment intangibles i els béns tangibles.

2 – Els serveis es produeixen i consumeixen simultàniament. No 
existeix un estoc almacenable.

3 – Els béns solen estar estandarditzats o tenen alguns components que ho 
estan. La majoria dels serveis són únics i varien d'una persona a una altra.

4 – Els serveis mantenen una alta interacció amb el client i solen requerir un 
tracte personalitzat.
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1.1 – LA PRODUCCIÓ EN LES EMPRESES DE SERVEIS

CARACTERÍSTIQUES DE LA PRODUCCIÓ EN EMPRESES DE SERVEIS:

1 – FLEXIBILITAT: Capacitat d'adaptar-se ràpidament als canvis de 
l'entorn (adaptar el servei als desitjos del client).

2 – ESCASSA UTILITZACIÓ D'EQUIPS: Els serveis no requereixen 
plantes de producció, de transformació o d’emmagatzemat en la mateixa 
proporció que les empreses manufactureres.

3 – APORTACIÓ TECNOLÒGICA: La tecnologia és necessària per a 
poder intervenir amb altres agents i poder prestar alguns dels serveis.

4 – IMPORTÀNCIA DELS RR.HH.: Els serveis els presten els 
treballadors, per la qual cosa la seua formació, satisfacció, estat 
d'ànim, etc. són fonamentals per a la correcta prestació del 
mateix.
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1.1 – LA PRODUCCIÓ EN LES EMPRESES DE SERVEIS

LA PRODUCCIÓ DE SERVEIS

Les empreses de serveis produeixen el servei en el mateix 
moment en el qual es presta.

Es donen simultàniament la producció i la materialització del 
servei.

El servei només existeix si es presta i quan es presta, desapareix.

Producte

Servei

Prestació
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1.1 – LA PRODUCCIÓ EN LES EMPRESES DE SERVEIS

CARACTERÍSTIQUES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

1.- Impossibilitat d'emmagatzemar el producte, la qual cosa impedeix 
una línia constant de producció.

2.- La seua activitat sol ser estacional, la qual cosa desajusta la 
producció.

3.- La seua localització està condicionada per l'existència del recurs 
turístic i per la seua proximitat al mateix.

4.- Rigidesa de l'oferta:
a) Dificultat de canviar l'objecte de la producció.
b) Temporalitat del producte generat.
c) Immobilitat del servei.
d) Dificultat de canviar la dimensió.
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1.1 – LA PRODUCCIÓ EN LES EMPRESES DE SERVEIS

CARACTERÍSTIQUES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

5.- Elevat cost que exigeix l'immobilitzat  (construccions, instal·lacions, 
mitjans de transport).

6.- Les motivacions dels turistes són canviants.

7.- La gran quantitat i varietat de clients que ha d'atendre. Açò 
condiciona el procés productiu del servei, doncs s'ha d'emmotlar a les 
necessitats del client. 

8.- La forta dependència de RR.HH. 
a) Elevats índexs d'ocupació.
b) Qualitat prestació = formació + experiència.
c) Freqüent contacte directe amb els clients.



9

1.2 - EL SISTEMA DE PRODUCCIÓ EN 
L'EMPRESA TURÍSTICA: CONCEPTE, 

ELEMENTS I RELACIONS
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1.2 - EL SISTEMA DE PRODUCCIÓ EN L'EMPRESA TURÍSTICA: 
CONCEPTE, ELEMENTS I RELACIONS

L'empresa està composta per diverses parts que s'ocupen de realitzar 
tasques diferents: finançament, producció, comercialització, etc.

El sistema de producció s'ocupa del desenvolupament de l'activitat 
productiva.

L'activitat productiva consisteix a transformar factors en productes, és a 
dir, transformar inputs o entrades en outputs o eixides després d'un 
procés de transformació.
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1.2 - EL SISTEMA DE PRODUCCIÓ EN L'EMPRESA TURÍSTICA: 
CONCEPTE, ELEMENTS I RELACIONS

•Treballadors

•Directius

•Proveïdors

•Creditors

•Uns altres

•Mà d'obra

•Energia

•Capital

•Matèries 
primeres

•Uns altres

•Tecnologia

•Instal·lacions

•Processos 
productius

•Uns altres

•Béns

•Serveis
Mercats

Fonts 
d'aprovisionament

Entrades Procés de 
transformació

Eixides Mercats

Sistema de producció
Font: Bayón i Martín, 2004, p. 124.

ELEMENTS 
DEL SISTEMA 

DE 
PRODUCCIÓ
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1.2 - EL SISTEMA DE PRODUCCIÓ EN L'EMPRESA TURÍSTICA: 
CONCEPTE, ELEMENTS I RELACIONS

MÈTODE DE PRODUCCIÓ: seqüència d'activitats a realitzar per a obtenir 
el producte.

TÈCNICA DE PRODUCCIÓ: fórmula que indica la quantitat de cada factor 
a combinar, l'ordre cronològic en què ha de fer-se i el seu lloc exacte en el 
procés productiu.

PROCÉS PRODUCTIU: ordenació sistemàtica i en fases successives de 
tot el conjunt d'activitats a realitzar a partir d'uns inputs i unes tècniques 
determinades. El procés productiu depèn del client (paquet turístic vs. 
viatge a la carta).
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1.3 – L'ADMINISTRACIÓ DE LA 
PRODUCCIÓ
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1.3 – L'ADMINISTRACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

S'encarrega de la presa de decisions en la producció per a l'assoliment 
d'uns objectius.

Els OBJECTIUS que se solen fixar en producció són:

•Cost, com a mesura d'eficiència econòmica.

•Qualitat del producte.

•Confiabilitat o grau de compliment de la producció planejada.

•Flexibilitat o capacitat d'adaptació als canvis.

Per a l'assoliment d'aquests objectius s'han de prendre una sèrie de 
decisions tant a L/T o estratègiques (instal·lacions, maquinària, distribució 
en planta, tipus processe productiu, etc.) com a C/T o tàctiques 
(programació activitats, control productivitat i costos, etc.).
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1.3 – L'ADMINISTRACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

Aquestes decisions se solen agrupar en 5 àrees d'acord amb un 
criteri de funcionalitat: 

•Procés productiu

•Capacitat

•Força de treball

•Qualitat

•Inventaris
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1.3 – L'ADMINISTRACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

DECISIONS SOBRE PROCÉS PRODUCTIU: s'ocupen de la selecció i 
disseny del producte turístic, l'elecció de la maquinària i instal·lacions per a 
la seua producció i el seu consegüent manteniment, la distribució en planta, 
etc.

Procés de producció per al mercat: es decideix quin tipus de producte es 
va a elaborar, en quina quantitat, de quina qualitat i en quin moment.

Procés de producció per encàrrec: es produeixen comandes fetes pels 
clients, especificant aquests totes les característiques del producte final.

Procés de producció contínua: succeeix quan la producció es realitza en 
un flux ininterromput en el temps.

Procés de producció discontínua: no existeix continuïtat en la producció.
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1.3 – L'ADMINISTRACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

DECISIONS SOBRE CAPACITAT: fan referència a la dimensió de la unitat 
productiva i al seu grau d'ocupació, en funció de la demanda prevista.

DECISIONS SOBRE FORÇA DE TREBALL: determinació de la mà d'obra 
necessària per a realitzar les tasques, nivell de rendiment i productivitat dels 
RR.HH.

DECISIONS SOBRE QUALITAT: determinació del nivell de qualitat a oferir, 
normes a complir, establir un sistema de gestió i control de la qualitat, 
certificats de qualitat, etc.

DECISIONS SOBRE INVENTARIS: decisió del tipus d'existències 
necessàries per a posar en funcionament el procés productiu, quantitat, 
freqüència de reposició, etc.
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1.4 – CONTROL DE 
LA PRODUCCIÓ
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1.4 – CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

En cadascuna de les decisions que s'inclouen en l'administració de la 
producció, s'estableixen OBJECTIUS.

OBJECTIUS

Formulacions del que pretén aconseguir l'organització.

CARACTERÍSTIQUES
üClaredat en la seua definició
üAconseguir tots els aspectes importants de l'empresa
üQue siguen assolibles (realistes i amb certa dificultat)
üQue siguen compatibles entre si
üQue es respecte la seua continuïtat
üAmb dispositiu de mesura 
üPossibilitat de revisió
üOrientats a resultats concrets  
Ex. Fixació d’objectius
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1.4 – CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

CONTROL: vigilància, observació i comparació entre el real i el previst.

Per a comprovar si els objectius de producció es compleixen sorgeix la 
tasca de CONTROL.

Pautes control
1. Estimar el que es va a aconseguir
2. Determinar la realitat
3. Calcular les desviacions
4. Comunicació a responsables
5. Marges de control 
6. Principi d'excepció
7. Desglossar desviacions
8. Prendre mesures correctives
9. Engegar les correccions

DESVIACIÓ = REAL – PREVIST = > 0 o < 0.
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1.4 – CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

Unes eines útils per al control són els PRESSUPOSTOS. 

PRESSUPOST: Quantificació, monetària o no, de les magnituds que 
componen els programes per a la consecució d'objectius.

Entre els pressupostos més útils per a l'àrea de producció es troben els de 
EXPLOTACIÓ.

PRESSUPOSTOS D'EXPLOTACIÓ: encarregats d'especificar els 
ingressos i costos previstos per al cicle d'explotació.

A) Pressupostos d'ingressos

B) Pressupost de costos
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1.4 – CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

Desglossarem per àrees de negoci i per mesos.

Ingressos =  preu x quantitat = p x q

Quantitat:
•Desglossar productes
•Dades històriques
•Capacitat limitada
•Estudiar entorn

Preu: Basat en criteris:
•Econòmics
•De client
•De mercat

PRESSUPOST D'INGRESSOS:
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1.4 – CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

Vindrà determinat pel nivell de producció previst per a cada àrea de negoci.

Classificació costos

A) En funció del nivell d'activitat
1.- Costos fixos
2.- Costos variables:

• Proporcionals
• Progressius
• Regressius

3.- Costos Semivariables o Semifixos

PRESSUPOSTOS DE COSTOS

B) Segons siguen asignables o no
1.- Costos directes
2.- Costos indirectes
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